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Formularz o stanie zdrowia i oświadczenie o zapoznaniu się z 

procedurami korzystania z zajęć w Samorządowym Ośrodku Kultury i 

Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej  

 

 

I. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………..………………………………………………. 

 

II. Telefon kontaktowy do rodziców: ……………………………………………..……………………..………. 

 

 

       ……………………………………………………………………………… 

                    podpis rodzica 

OŚWIADCZENIA 

I. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zajęć. 

Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy infekcji: 

gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, wysypka, inne nietypowe objawy (w przypadku alergii- 

konieczne jest zaświadczenie od lekarza).  

 

Ponadto dziecko nie miało świadomego kontaktu:  

a) z osobą chorą na koronawirusa,  

b) z osobą będącą w izolacji, 

c) z osobą przebywającą na kwarantannie.  

 

II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o ich stanie zdrowia.  

Oświadczam, że w czasie pobytu dziecka na zajęciach organizowanych przez SOKiBP nie przebywam 

na zwolnieniu lekarskim/kwarantannie w związku z COVID-19 oraz innymi chorobami o objawach 

infekcji: gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, wysypka, inne nietypowe objawy (dotyczy 

obojga rodziców). 

 

III.  Oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach.  

 Oświadczam, że wyrażając zgodę na uczestnictwo w zajęciach SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej, 

działającego w czasie stanu pandemii COVID-19: jestem świadomy/świadoma istnienia licznych 

czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19:  

a) dziecku  

b) rodzicom/ opiekunom  

c) innym domownikom.  

 

IV. Oświadczenie o zapoznaniu z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższymi Procedurami zachowania bezpieczeństwa i 

zasadami funkcjonowania Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie 

Śląskiej  w trakcie pandemii COVID-19 oraz procedurami postępowania z dzieckiem chorym w czasie 

epidemii COVID-19 i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać poniższych zapisów: 

a) W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby 
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zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji dziecko nie może 
uczestniczyć w zajęciach. 

b) Zajęcia odbywają się w max.15-osobowej grupie. 
c) Na zajęcia przychodzimy o ustalonej godzinie – nie wcześniej niż 10 min przed ich 

rozpoczęciem. 
d) Uczestnicy zajęć nie przynoszą na zajęcia przedmiotów nie związanych z zajęciami. 
e) Obowiązuje zakaz przebywania w salach zajęciowych lub na korytarzach osób trzecich. 
f) Stosowanie maseczek ochronnych oraz zachowanie dystansu społecznego wewnątrz 

obiektów SOKiBP obowiązuje zarówno uczestników zajęć, jak i rodziców/opiekunów. 
g) Uczestników zajęć obowiązuje dezynfekcja rąk i zasłanianie ust i nosa wewnątrz 

obiektów, w których prowadzone są zajęcia. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować 
się do zasad dystansu społecznego (zachowywać odpowiednią odległość, nie wchodzić w 
bezpośredni kontakt z innymi, nie witać się poprzez uścisk dłoni) oraz ogólnych zasad 
higieny (regularne mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania twarzy rękoma, 
zasłanianie twarzy podczas kichania). 

 
V. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka przez osoby wskazane przez 

organizatora zajęć.  
 

VI. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.  

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych. 
 

Klauzula informacyjna RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego 
dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie 
Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, zwany dalej SOKiBP 
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w SOKiBP, Patryk Hebrowski, e-mail: iod@sokibp.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu udziału Państwa dziecka w 
zajęciach organizowanych przez SOKiBP oraz zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa Państwa dziecku i 
innym osobom uczestniczącym w zajęciach. 
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz innym odbiorcom danych 
osobowych współdziałających z SOKiBP w realizacji obowiązku prawnego, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez SOKiBP przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
niemożność uczestnictwa Państwa dziecka w zajęciach organizowanych przez SOKiBP. 
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

Jaworzyna Śląska, dnia ................................................  

 

 

...................................……………………………….  

                              podpis rodzica / opiekuna prawnego  

 


